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EXECUTIVE EDITOR’S NOTE

ในช่่วง 2-3 ปีีที่่�ผ่่านมาเศรษฐกิิจโลกิเผ่ชิ่ญกิับความที่้าที่ายจากิสถานกิารณ์์ต่่างๆ รวมทัี่�ง 
กิารเปีล่�ยนแปีลงที่างเที่คโนโลย่ดิิจิที่ัล ส่งผ่ลให้้เกิิดิกิารเปีล่�ยนแปีลงที่างกิารค้าอย่างมากิมาย
มห้าศาล โลกิกิารคา้ไรพ้รมแดินเปีดิิกิว้างมากิขึ้้�นและกิำาลงัจะเปีน็จรงิอยา่งสมบูรณ์แ์บบในอนาคต่
อันใกิล้ เพิ�มช่่องที่างให้้ผู้่ปีระกิอบกิารทีุ่กิระดิับรวมไปีถ้งธุุรกิิจขึ้นาดิกิลางและขึ้นาดิเล็กิม่โอกิาส
ปีระสบความสำาเร็จด้ิวยพลังเที่คโนโลย่และเงินทุี่นน้อยลง Think Trade Think DITP ฉบับน่�  
จ้งอยากิเช่ิญช่วนทีุ่กิท่ี่านมาอัพเดิที่ช่่องที่างกิารค้าให้ม่ๆที่่�เปี็นโอกิาสและน่าสนใจ

นอกิจากิน่� ผ่มขึ้อเล่าถ้งรางวัล Prime Minister’s  Export Award ที่่�กิรมส่งเสริมกิารค้าระห้ว่าง
ปีระเที่ศไดิ้ดิำาเนินกิารมาครบรอบ 30 ปีี ซ้ึ่�งเปี็นรางวัลเกิย่รติ่ยศที่่�มอบให้้กิับผู่้ปีระกิอบกิารไที่ยที่่�

มศ่กัิยภาพและปีระสบความสำาเรจ็ในกิารดิำาเนนิธุรุกิจิสง่ออกิจำานวน 7 สาขึ้า โดิยเราจะมก่ิจิกิรรม
พิเศษเพ่�อเฉลิมฉลองในวาระครบรอบ 30 ปีีเร็วๆน่�

คร้�งห้ลังขึ้องปีี 2565 น่� ยังม่ปีัจจัยที่่�ท้ี่าที่ายกิารค้าระห้ว่างปีระเที่ศขึ้องไที่ยอยู่มากิ ผ่มห้วังว่าพวกิ
เราจะร่วมม่อร่วมใจกิันเพ่�อผ่ลักิดิันให้้เปี็นปีีส่งออกิที่่�ดิ่อ่กิปีีห้น้�งครับ

นาย์ภููสิ่ต รัตนกุล เส่ร่เริงฤทธิิ�
อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ

โลกการค้้าไร้พรมแดน
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ภาพปก เป็นภาพเวคเตอร์์ เลีียนแบบภาพจิิตร์กร์ร์ม
โบร์าณ แนวศิิลีปะโมกุลี (mogul art) ซึ่่�งเป็นศิิลีปะ
ที่ี�มีเน้�อหาเกี�ยวกับอาร์ยธร์ร์ม ตำานานแลีะเที่พนิยาย 
ถููกพัฒนาขึ้่�นในร์าชสำำานักขึ้องจัิกร์วร์ร์ดิิโมกุลี โดิย
จิักร์พร์ร์ดิิโมกุลีในศิตวร์ร์ษทีี่� 16 แลีะศิิลีปะโมกุลีนี�
ไดิ้มีอิที่ธิพลีไปที่ั�วเอเชีย ต่อมาไดิ้แพร์่ไปสำู่จิักร์วร์ร์ดิิ 
ออตโตมัน โดิยเร์ียกว่า Ottoman miniature 
จิักร์วร์ร์ดิิออตโตมันไดิ้เจิร์ิญร์ุ่งเร์้องถู่งขึ้ีดิสำุดิ 
ในสำมัยสำุลีต่านสำุไลีมาน ร์ะหว่างปี ค.ศิ. 1520 –  
ค.ศิ. 1566 คร์อบคลีุมพ้�นที่ี�ไปถู่ง 3 ที่วีป ไดิ้แก่ เอเชีย 
แอฟร์ิกา แลีะยุโร์ป
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เน่ื่�องในื่วาระครบรอบ 30 ปีี (พ.ศ. 2535 - 2564) โครงการ 
ส่่งเส่ริมการค้า ภายใต้้รางวัลผู้้้ปีระกอบธุุรกิจส่่งออกดีีเด่ีนื่ 
(Prime Minister’s Export Award) หรือเป็ีนื่ทีี่�ร้้จักกันื่ 
ในื่ชื่่�อรางวัล PM’s Export Award รางวัลเชื่ิดีชื่้เกียรต้ ิ
ที่ี�มอบให้ผู้้้ทีี่�มผีู้ลงานื่ดีเีด่ีนื่ด้ีานื่เที่คโนื่โลยแีละนื่วตั้กรรมดิีจิที่ลั
ของปีระเที่ศไที่ย ส่ำานื่กัส่่งเส่ริมนื่วัต้กรรมและส่ร้างมล้ค่าเพ่�ม
เพ่�อการค้า ได้ีดีำาเนื่นิื่กจิกรรม “แคมเปีญความส่ำาเรจ็รางวลั 
PM’s Export Award ครบรอบ 30 ปีี” บอกเล่าเรื�องราว 
ผู่้านื่ผู้้้ปีระกอบการทีี่�มกีารส่ร้างม้ลค่าเพ่�มและส่อดีคล้องต้าม
กระแส่โลก อาทิี่ การดีำาเนื่นิื่ธุรุกจิทีี่�ขบัเคล่�อนื่ด้ีวยนื่วตั้กรรม
และการออกแบบ การดีำาเนิื่นื่ธุุรกิจทีี่�คำานื่งึถึงึการพัฒนื่าอย่าง
ยั�งย่นื่ต้าม SDGs การดีำาเนิื่นื่ธุรุกิจต้ามแนื่วคิดี BCG Model 

โดียปีระชื่าส่ัมพันื่ธุ์ไปียังกลุ่มผู้้้ซื้่�อ ผู้้้นื่ำาเข้าในื่ต้่างปีระเที่ศ ผู้่านื่ส่่�อออนื่ไลนื่์ 

ส่่�อส่ังคมออนื่ไลนื่์ที่ั�งในื่ปีระเที่ศและต้่างปีระเที่ศ และเครือข่ายของส่ำานื่ักงานื่

ส่่งเส่ริมการค้า เพ่�อปีระชื่าส่ัมพันื่ธุ์ผู้ลความส่ำาเร็จของรางวัลและส่ร้างการ

รับร้้เกี�ยวกับรางวัลและผู้้้ปีระกอบการที่ี�ไดี้รับรางวัลที่ั�งในื่ปีระเที่ศและต้่าง

ปีระเที่ศ ส่ร้างความเชื่่�อมั�นื่และความน่ื่าเชื่่�อถึ่อให้แก่ผู้้้ปีระกอบการไที่ยทีี่�ไดี้

รบัรางวัล ในื่กลุ่มผู้้ซ้ื้่�อ ผู้้น้ื่ำาเขา้และผู้้บ้รโิภคในื่ต่้างปีระเที่ศ กอ่ให้เกิดีการเพ่�ม

ขีดีความส่ามารถึที่างการแข่งขันื่ให้แก่ผู้้้ปีระกอบการไที่ยในื่ดี้านื่การส่ร้าง

คุณค่าขององค์กรธุุรกิจให้เปี็นื่ที่ี�ยอมรับในื่ระดีับส่ากลและให้ส่ามารถึขยาย

ม้ลค่าการค้าระหว่างปีระเที่ศไดี้อย่างยั�งย่นื่

ภายใต้้โครงการ

ในด้้านการค้าและบริการ 

สร้้างแบร้นด์์ 
ปร้ะเทศไทย
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• นิทร้ร้ศการ้ Showcase นื่ำาเส่นื่อผู้ลงานื่ความส่ำาเร็จ/ 

Best Practice/Success Stories ของผู้้้ปีระกอบการที่ี�ไดี้ 

รับคัดีเล่อกเข้าร่วมกิจกรรมเส่วนื่า (Talk) และผู้้้ปีระกอบการ 

ที่ี�เคยไดี้รับรางวัล PM’s Export Award ที่ี�มีการดีำาเนื่ินื่งานื่ 

โดีดีเดี่นื่ในื่ด้ีานื่ต้่างๆ จำานื่วนื่ไม่นื่้อยกว่า 30 ราย 
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เพ่�อต้อกยำ�าการปีระชื่าส่มัพนัื่ธ์ุส่ง่เส่รมิและส่รา้งภาพลกัษณท์ี่ี�ดีใีห้

แกผู้้่้ปีระกอบการ ทีี่�ได้ีรบัรางวัล PM’s Export Award ในื่ปีทีีี่�ผู้า่นื่ๆ 

มา และยกระดีบัภาพลกัษณร์างวลัและปีระเภที่ของรางวลัดีงักลา่ว 

ในื่วาระครบรอบ 30 ปีี ส่ำานัื่กส่ง่เส่รมินื่วตั้กรรมและส่ร้างมล้คา่เพ่�ม

เพ่�อการค้า ได้ีดีำาเนื่ินื่โครงการส่่งเส่ริมการค้า ภายใต้้รางวัล  

ผู้้้ปีระกอบธุุรกิจส่่งออกดีีเดี่นื่ (PM’s Export Award) ในื่ปีี 2565 

ในื่รป้ีแบบการเฉลมิฉลองเน่ื่�องในื่วาระครบ รอบ 30 ปีี ผู่้านื่การจดัีที่ำา 

ส่่�อปีระชื่าส่มัพนัื่ธ์ุ ที่ั�งภาษาไที่ยและภาษาองักฤษ และกจิกรรมเฉลมิ

ฉลองเนื่่�องในื่วาระครบรอบ 30 ปีี โครงการ PM’s Export Award 

ในื่ร้ปีแบบเส่วนื่า (Talk) ลักษณะแบบ TED Talk เนื่้นื่ปีระเดี็นื่ส่ิ�งที่ี�มุ่ง

พฒันื่าและสิ่�งทีี่�ต้อ้งการให้รฐัผู้ลักดัีนื่และส่นัื่บส่นุื่นื่ โดียจะต้อ้งแส่ดีง

ถึึงความก้าวหนื่้าในื่การดีำาเนื่ินื่ธุุรกิจขององค์กร (ในื่มิต้ิต้่างๆ ของ 

SDGs ขององค์การส่หปีระชื่าชื่าต้ิ/BCG Economy Model) ภาย

หลังจากทีี่�เคยได้ีรับรางวัลฯ ซื้ึ�งกิจกรรมจะจัดีข้�นื่ทีี่�กระที่รวง

พาณิชื่ย์ ในื่ช่ื่วงวันื่คล้ายวันื่ส่ถึาปีนื่ากระที่รวงพาณิชื่ย์ในื่เดี่อนื่

ส่งิหาคม โดียเชื่ญิผู้้้บรหิารระดัีบส่ง้ของกระที่รวงฯ และกรมฯ ต้า่งๆ 

เข้าร่วมกิจกรรม ที่ั�งนื่ี�จะดีำาเนื่ินื่การจัดีที่ำา Live Streaming ผู้่านื่

ชื่่องที่างเฟซื้บุ�คกรมฯ เพ่�อให้ผู้้้ส่นื่ใจที่ั�งในื่ปีระเที่ศและต่้างปีระเที่ศ

เข้าชื่มพร้อมทัี่�งจัดีนื่ิที่รรศการ Showcase นื่ำาเส่นื่อผู้ลส่ำาเร็จ/

Best Practice/Success Stories ของผู้้้ปีระกอบการทีี่�เข้าร่วม

กิจกรรมเส่วนื่า ทัี่�งนีื่� จะมีการจัดีปีระชุื่มหารือเพ่�อกำาหนื่ดีหลัก

เกณฑ์์การพจ่ารณาคัดีเล่อกและต้ัดีส่ินื่ผู้้้ส่มัครต้่อไปี

กิจกร้ร้ม 
เฉลิิมฉลิองร้างวัลัิ  

PM’s Export Award  
เน่�องในวัาร้ะคร้บร้อบ 30 ปี 

(พ.ศ. 2535 - 2564) 

• กิจกร้ร้มเสวันา (Talk) ในรู้ปแบบออนไลิน์แลิะออฟ ไลิน ์
โดียคัดีเล่อกตั้วแที่นื่ผู้้้ ไดี้รับรางวัลในื่ปีีทีี่�ผู้่านื่ๆ มาข้�นื่เส่วนื่า

จำานื่วนื่ไม่นื่้อยกว่า 7 ราย รายละ 10 – 15 นื่าที่ี ในื่ลักษณะ TED 

Talk โดียมีต้ัวแที่นื่ผู้้้ปีระกอบการที่ี�มีขนื่าดีธุุรกิจที่ั�ง ขนื่าดีย่อม 

(S) ขนื่าดีกลาง (M) และขนื่าดีใหญ่ (L) ในื่แต้่ละส่าขามา 

ร่วมกิจกรรม เนื่้นื่ปีระเดี็นื่ส่ิ�งที่ี�มุ่งพัฒนื่าและส่ิ�งที่ี�ต้้องการให้รัฐ

ผู้ลักดัีนื่และส่นื่ับส่นืุ่นื่ โดียจะต้้องแส่ดีงถึึงความก้าวหนื่้าในื่การ

ดีำาเนื่ินื่ธุุรกิจขององค์กร (ในื่มิต้ิต้่างๆ ของ SDGs ขององค์การ

ส่หปีระชื่าชื่าติ้ /BCG Economy Model) ภายหลังจากทีี่�เคย 

ได้ีรับรางวัลฯ โดียดีำาเนิื่นื่การ Live Streaming ผู้่านื่ช่ื่องที่าง 

เฟซื้บุ�คกรมฯ หรือช่ื่องอ่�นื่ๆ ที่ี�เหมาะส่ม
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TRADE INSIGHTS

1. CANADA
แคนาดาเร่่งผลัักดันนวััตกร่ร่ม  
Cell-Based Meat ทางเลัือกของ
การ่บริ่โภคเนื�อสััตวั์
ปัจจุบันหลายประเทศที่เริ่มบุกเบิกนวัตกรรม “Cell-
Based Meat” ซึ่่่งหน่่งในนั�นก็คือแคนาดา เนื�อชนิด
นี�คือ เนื�อสัตว์จริงที่ผลิตจากการเพาะเนื�อเยื่อจาก
เซึ่ลล์ในห้องทดลอง โดยมีข้อดีคือ ลดการทําฟาร์ม 
การฆ่่าสัตว์ และยังลดก๊าซึ่คอร์บอนอีกด้วย

การพัฒนาเนื�อชนิดนี�ถูกพัฒนาเพื่อการพาณีิชย์
ถ่งแม้ จะนําไปสู่ความยั่งยืนและการเมตตาต่อสัตว์
ในอนาคต แต่หากจะลงทุนและนํามาขายจริง ก็ยัง
มีข้อกังขาต่อความคิดผู้บริโภค ซึ่่่งทําให้อาจต้อง
ใช้เวลา 5-7 ปี ในการทําให้ผู้บริโภคเปิดใจยอมรับ 
อีกทั�งยังต้องได้รับการอนุญาตจากรัฐบาล ทําให้
ปัจจุบัน มีหลายภาคส่วนในแคนาดา อาทิ ห้าง และ 
มหาวิทยาลัย ร่วมลงทุนและวิจัย จนสามารถลด
ต้นทุนการผลิต Cell-Based Meat ให้ถูกลงได้
เรื่อยๆ ในอนาคตหากผู้ประกอบการไทยหันมาให้
ความสําคัญกับสินค้าเนื�อสัตว์ทางเลือกดังกล่าว
มากข่�น ก็อาจจะเกิดความร่วมมือการลงทุนวิจัย
กับผู้ผลิตสินค้า Cell- Based Meat ในแคนาดา
ที่เป็นหน่่งในกลุ่มสินค้า BCG ท่ีจะมีบทบาทท่ีสําคัญ
ได้ในอนาคต

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณี นครโทรอนโต / ประเทศแคนนาดา

2. UNITED 
STATES
“VIRAL TIKTOK DECOR”  
เทร่นด์ใหม่ของการ่แต่งบ้าน 
สัไตลั์อเมริ่กัน
ปัจจุบันผู้บริโภคชาวอเมริกันที่ต้องการปรับปรุง
ตกแต่งบ้านใหม่ มักจะมองหาแรงบันดาลใจเพื่อ
นํามาสร้างสไตล์การตกแต่งบ้านให้ดูโดดเด่น โดย
วิธีที่ง่ายและสะดวกที่สุดในการสร้างไอเดียใหม่ๆ 
ในปัจจุบัน คือการดูคลิปวิดีโอจากดีไซึ่เนอร์ หรือ
วิดีโอที่มีคนกดไลก์เป็นจํานวนมากใน TikTok เพื่อ
ค้นหาสไตล์การตกแต่งที่ได้รับความนิยมสูงสุด 
ในปี 2565 หรือเหมาะกับสไตล์ตนเอง ซ่่ึ่ง TikTok 
ได้กลายเป็นขุมทรัพย์ของแนวคิดการตกแต่ง
บ้านที่สร้างแรงบันดาลใจที่มีพลัง เช่นเดียวกับ 
Instagram และ Pinterest ซ่ึ่่งไอเดียใหม่ๆ นั�นได้
สร้างเทรนด์การตกแต่งที่เรียกว่า “Viral TikTok 
Decor” ส่งผลให้สินค้าท่ีถูกพูดถ่งในวิดีโอได้รับ
ความนิยมอย่างมากมายและเป็นที่ต้องการของผู้
บรโิภค ซ่ึ่ง่สนิคา้ตกแตง่บา้นสว่นใหญท่ีผู่บ้รโิภคเหน็
บน TikTok สามารถหาซึ่ื�อได้บนช่องทางออนไลน์
ต่างๆ เช่น Amazon และ Walmart เป็นต้น

ทั�งนี�ตลาดของตกแต่งบ้านในสหรัฐฯ เป็นตลาดท่ีมี
การแข่งขันสูง เนื่องจากมีผู้จําหน่ายท่ีหลากหลาย
รายทั�งในประเทศ และต่างประเทศ ดังนั�นการ
เจาะตลาดโดยอาศัยการเชื่อมโยงกับผู้บริโภคชาว
อเมริกันผ่านสื่อ Social Media จ่งมีความสําคัญ 
และจําเป็นจะต้องวางแผนการเข้าถ่งสินค้าโดย
สะดวกให้กับผู้บริโภค

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณี เมืองไมอามี / ประเทศสหรัฐอเมริกา

1

2

3

4

3. ITALY
แนวัโนม้ตลัาดเคร่ื�องสัำาอางท่�คร่องใจ 
ชาวัอิตาลั่
ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวอิตาลีให้ความสําคัญ
กับการทิ�งของเหลือจากอาหาร นํ�า และอัตราการ
แยกขยะเพิ่มสูงข่�น ส่ิงนี�ได้ส่งผลต่อชีวิตประจําวัน
ของคนอิตาลี รวมถ่งในแง่ของเครื่องสําอางด้วย

จากการศ่กษ์ากลุ่มตัวอย่างพบว่า ชาวอิตาลีเป็น
หน่่งในประเทศที่ ให้คุณีค่ากับความย่ังยืนของ
ผลิตภัณีฑ์์ รวมถ่งการให้ความสนใจต่อปริมาณี
เปอร์เซึ่็นต์ส่วนผสมจากธรรมชาติของผลิตภัณีฑ์์ 
และการเป็น cruelty free ของแบรนด์ และจาก
การศ่กษ์าเดียวกันยังพบอีกว่า พวกเขายินดีที่จะซึ่ื�อ
สินค้า ในราคาที่มากข่�น ถ้าหากว่าสินค้าเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะหลังจากสถานการณี์โควิด 
Agribeauty ที่มีแนวโน้มมาแรง Upcycling หรือ 
circular beauty (ความงามหมุนเวียน) ซึ่่ง่คอืการนํา
ของเหลือจากผักผลไม้มาทําเป็นเครื่องสําอาง 
หากผู้ประกอบการไทยต้องการส่งออกสินค้าไป
อิตาลี ก็ควรจะให้ความสําคัญ กับ ส่วนผสมที่
ชัดเจน ความยั่งยืนและการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
ท่ีสําคัญใช้บรรจุภัณีฑ์์จากวัสดุที่ย่ังยืนด้วย

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณี เมืองมิลาน / ประเทศอิตาลี
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อัพเดทข้อมูลความเคลื่อนไหวจากสํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ

6. INDIA
อินเด่ยจ่อลัดการ่นำาเข้า 102 สิันค้า หาทางกร่ะต้้น
การ่ผลิัตแลัะสัร่้างงานในปร่ะเทศ
อินเดียเตรียมประกาศลดการนําเข้าสินค้า โดยเน้นกลุ่มสินค้า (Priority 
Products) สินค้าที่มีอัตราการนาํเข้าสูง เพื่อเตรียมรับมือกับภาวะ
เศรษ์ฐกิจโลกที่มีแนวโน้มชะลอตัว โดยระบุสินค้ามาแล้ว 102 รายการ 
อาทิ กลุ่มเคมีภัณีฑ์์และปิโตรเคมี กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยี
สารสนเทศ กลุม่เหมอืงแร่ และอตุสาหกรรมหนกั รวมถง่ สนิค้าอืน่ๆอกี 
โดยวิธีนี�จะช่วยสร้างรายได้จากเติบโตภายใน และ ยังทาํให้เศรษ์ฐกิจ
เตบิโตอกีด้วย 

อนิเดียไดเ้ดินหนา้นโยบายอินเดียพ่่งตนเอง หรือ ‘Aatmanirbhar’ (Self-
Reliance) มาตั�งแต่ช่วงวิกฤตโควิดเมื่อกลางปี 2563 โดยเน้นการลด
นําเขา้สินคา้ทีผ่ลติเองได ้โดยเฉพาะสินคา้จากจนี ในหมวดหมู ่เคมภัีณีฑ์์ 
เพราะความต้องการใช้สินค้าปิโตรเคมีจะเติบโตทุกปี และจะเพิ่มข่�นเป็น
เท่าตัวในทุกๆ 9 ปี จ่งควรยกระดับการผลิตภายในประเทศ อย่างไร
ก็ตามก็ยังมีสินค้าอีกหลายประเภทที่ไทย สามารถส่งออกให้อินเดียได้ 
แม้จะประสบปัญหาทางภาษ์ีบ้างเล็กน้อยก็ตาม

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณี เมืองมุมไบ / 
ประเทศอินเดีย

5

6

5. JAPAN
สั่องตลัาดแลัะแนวัโน้มสิันค้า LGBTQ+ ในญี่่�ป้�น
ญีปุ่�นนบัวา่ประเทศหน่ง่ทีม่กีารยอมรบัความหลากหลายทางเพศ ถง่แม ้
จะไม่ได้มีกฏหมายสมรสรองรับ อย่างไรก็ตามจากผลสํารวจพบว่า  
กว่า 73% ของประชากร มีทัศนคติในเชิงบวกหรือเป็นกลางต่อ 
LGBTQ+ เรียกได้ว่าคนกลุ่มนี�มีศักยภาพในการเป็นเป้าหมายทางการ
ตลาดได้

จากผลการสํารวจกลุ่ม LGBTQ+ ในญ่ีปุ�น พบว่ากลุ่มนี�มีการใช้จ่าย
มากกวา่กลุม่ straight ในบางสาขา เชน่ อาหารเพือ่สขุภาพ อาหารเสรมิ  
การตรวจร่างกาย เภสัชภัณีฑ์์ และการบริการพยาบาล ทั�งยังพบอีกว่า  
มีพฤติกรรมการตัดสินใจซึ่ื�อที่รวดเร็ว และเลือกตามความชอบ  
หลายแบรนด์จ่งมีสินค้ามาสําหรับเป้าหมายกลุ่มนี� โดยสินค้าจะมีการ 
นําเสนอที่ unisex ไม่แบ่งแยกเพศ ทําให้รู้ส่กว่าใช้ได้กับทุกคน

หากผู้ผลิตจากประเทศไทยต้องการเจาะตลาดกลุ่มนี� ต้องมีความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับความชอบ รูปแบบการนําเสนอ และใช้ soft 
power เช่น ซึ่ีรีส์ Y ผลักดันในการขายสินค้า จะทําให้มีโอกาสประสบ 
ความสําเร็จมากข่�น

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณี เมืองฮิิโรชิมา / 
ประเทศญ่ีปุ�น

4. GERMANY 
ชาวัเยอร่มน่เปิดใจให้จิ�งหร่่ดขาวัเป็น
อาหาร่ใหม่ (Novel food) ในสัหภาพ
ย้โร่ป
ผู้บริโภคในเยอรมนีเปิดใจให้กับแมลงที่กินได้มากข่�น 
ตอบรับการข่�นทะเบียนจิ�งหรีดขาวเป็นอาหารใหม่ 
(Novel food) ในสหภาพยุโรป

แมลงเพื่อการบริโภคเป็นหน่่งในสินค้าอาหารใหม่ที่
เป็นท่ีจับตาในตลาดเยอรมนี ผลสํารวจพบว่าการ
บริโภคอาหารใหม่ (Novel food) โดยเฉพาะอาหาร
จากแมลง เป็นที่รับรู้และยอมรับของผู้บริโภคและ
ผู้ผลิตสินค้าอาหารเพิ่มข่�น ผลการสํารวจผู้บริโภค
จํานวนมากแสดงให้เห็นว่า ประมาณีร้อยละ 20 ของ
ประชากรในเยอรมนีพร้อมที่จะทดลองรับประทาน
แมลง (เพ่ิมข่�นเท่าตัวจากการสํารวจโดย Federal 

Institute for Risk Assessment (BfR) ในปี 2016 
ที่พบว่ามีเพียงร้อยละ 10) ในภาพรวม ผู้ชายเปิดรับ
การบริโภคแมลงมากกว่าผู้หญิง โดยผู้บริโภคช่วง
อายุระหว่าง 18 – 24 ปี พร้อมที่จะทดลองบริโภค
แมลงมากที่สุด อย่างไรก็ดี สัดส่วนการยอมรับการ
บริโภคแมลงจะลดลงตามช่วงอายุที่เพิ่มข่�น

Heinrich-Böll-Stiftung และ Statista สถาบันที่
เชี่ยวชาญด้านข้อมูลตลาดและผู้บริโภคคาดการณี์ว่า  
ตลาดผลิตภณัีฑ์อ์าหารจากแมลงทัว่โลกจะมีมลูคา่ถง่  
1.182 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2566 เพ่ิมข่�น
เท่าตัวเมื่อเปรียบเทียบกับมูลค่าตลาดในปี 2562 ที่มี
มูลค่าอยู่ที่ 503 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ทั�งนี� องค์การ
อาหารและเกษ์ตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ประเมิน
ว่าทั่วโลกมีแมลงกว่า 1,900 สายพันธุ์ที่นํามาบริโภค
เป็นอาหารได้

ข้อมูลโดย สํานักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ 
ณี นครแฟรงก์เฟิร์ต / ประเทศเยอรมนี



หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อสักยี่สิบปีก่อน การค้าขายระหว่างประเทศนั้นมีขั้นตอนที่ผู้ประกอบ
การต้องจัดการมากมาย ช่องทางขนส่งสินค้าค่อนข้างจำากัด รวมถึงการชำาระเงินระหว่างผู้ซื้อ

ผู้ขายที่ยากเย็นจำาเป็นต้องเดินเข้าเดินออกธนาคารหลายหนกว่าจะได้เงิน
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COVER STORY

โอำกาส่ทางธิุรกิจใหม่ในโลกการค้้าไร้พรมแดน
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หากย้อนกลับไปในอดีตเมื่อสักยี่สิบปีก่อน การค้าขายระหว่างประเทศนั้นมีขั้นตอนที่ผู้ประกอบ
การต้องจัดการมากมาย ช่องทางขนส่งสินค้าค่อนข้างจำากัด รวมถึงการชำาระเงินระหว่างผู้ซื้อ

ผู้ขายที่ยากเย็นจำาเป็นต้องเดินเข้าเดินออกธนาคารหลายหนกว่าจะได้เงิน
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ห้ากิย้อนกิลับไปีในอดิ่ต่ กิารค้าขึ้ายระห้ว่างปีระเที่ศนั�นม่ขึ้ั�นต่อนที่่� 
ผู่้ปีระกิอบกิารต้่องจัดิกิารมากิมาย ช่่องที่างขึ้นส่งสินค้าค่อนข้ึ้างจำากิัดิ  
รวมถ้งกิารช่ำาระเงนิระห้ว่างผู่ซ้ึ่่�อผู่ข้ึ้ายที่่�ยากิเยน็จำาเป็ีนต้่องเดินิเข้ึ้าเดินิออกิ
ธุนาคารห้ลายห้นกิว่าจะได้ิเงิน ปัีจจุบันกิารซ่ึ่�อขึ้ายสินค้าข้ึ้ามพรมแดินนั�น
ง่ายกิว่ายคุก่ิอน เที่คโนโลยใ่ห้ม่ๆ ช่่วยลดิอปุีสรรคในกิารค้าขึ้ายลงมากิ

กิารคา้ในยคุดิิจทิี่ลัที่่�อยูบ่นโลกิไรพ้รมแดิน เปีดิิโอกิาสให้ก้ิบัผู่ป้ีระกิอบกิาร 
ที่กุิระดัิบ โดิยเฉพาะกิลุม่ธุรุกิจิขึ้นาดิกิลางและขึ้นาดิยอ่มไดิม้โ่อกิาสแจง้เกิดิิ 
ต่ัวอย่างเช่่น แบรนดิ์เคร่�องปีระดิับเงินที่ำาม่อในจังห้วัดิเช่่ยงให้ม่ สามารถ
เปีิดิห้น้าร้านบนแฟลต่ฟอร์มอ่คอมเมิร์ซึ่ ขึ้ายสินค้าให้้กัิบลูกิค้าจากิยุโรปี 
ไต่ห้้วัน และอเมรกิิา ในขึ้ณ์ะที่่�เจา้ขึ้องแบรนดิผ์่ลติ่ภณั์ฑ์บ์ำารงุผ่วิในขึ้อนแกิน่ 
สามารถขึ้ยายต่ลาดิ ดิ้วยกิารยิงโฆษณ์าผ่่านช่่องที่างเฟซึ่บุ�กิ ไปียังกิลุ่ม
ลูกิค้าที่่�ปีระเที่ศลาว เม่�อม่ออร์เดิอร์กิ็จัดิส่งสินค้าผ่่านผู่้ให้้บริกิารขึ้นส่ง 
ที่่�ม่ให้้เล่อกิห้ลากิห้ลายเจ้า 

โรค้ระบาด ล็อำกดาว่น์ เปล่�ย์นพฤติกรรมผูู้้บริโภูค้
กิารค้าขึ้ายผ่่านช่่องที่างออนไลน์ ห้ร่ออ่คอมเมิร์ซึ่ เต่ิบโต่อย่างมากิในช่่วง
ที่ศวรรษที่่�ผ่่านมา ผ่ลจากิกิารขึ้ยายต่ัวขึ้องปีริมาณ์ผู่้ใช่้สมาร์ที่โฟน ส่งผ่ล
ให้้กิารซึ่่�อขึ้ายสินค้าผ่่านช่่องที่างออนไลน์เต่ิบโต่ต่ามไปีดิ้วย นอกิจากิน่�
สถานกิารณ์์แพร่ระบาดิขึ้องโควิดิ-19 ที่่�เกิิดิข้ึ้�น ยังเปี็นต่ัวเร่งปีฏิิกิิริยาให้้ 
ผู่บ้ริโภคเปีล่�ยนพฤต่กิิรรมมาซ่ึ่�อสนิคา้ผ่า่นช่อ่งที่างออนไลนม์ากิขึ้้�นที่วค่ณู์ 
จากิรายงาน eConomy SEA 2020 โดิย Google ระบุว่าต่ลาดิอ่คอมเมิร์ซึ่ 
ในปีระเที่ศไที่ยเต่ิบโต่ถ้งร้อยละ 40 ต่่อปีี เม่�อเที่่ยบกิับช่่วงกิ่อนกิาร 
แพร่ระบาดิ

เที่คโนโลยอ่นิเต่อรเ์นต็่ ช่ว่ยให้ต้่น้ที่นุกิารคา้ลดิลง และช่ว่ยให้้ผู่ป้ีระกิอบกิาร
เขึ้้าถ้งกิลุ่มลูกิค้าไดิ้อย่างไร้พรมแดิน ปีัจจุบันม่แพลต่ฟอร์มอ่คอมเมิร์ซึ่ที่่� 
ผู่ป้ีระกิอบกิารไที่ยสามารถใช้่เปีน็ช่อ่งที่างในกิารขึ้ายสินคา้ขึ้องต่นในต่ลาดิ
ต่่างปีระเที่ศเพิ�มมากิขึ้้�น นอกิจากิน่� ภาครัฐก็ิยังสนับสนุนให้้ผู่้ปีระกิอบ
กิารสร้างโอกิาสที่างกิารค้าให้ม่ๆ จากิช่่องที่างน่�ด้ิวย โดิยกิรมส่งเสริม 
กิารคา้ระห้ว่างปีระเที่ศ ไดิจ้ดัิที่ำาโครงกิาร TOPTHAI เปีน็รา้นคา้ออนไลนบ์น
แพลต่ฟอร์มอ่คอมเมิร์ซึ่ช่ั�นนำา เพ่�อสนับสนุนให้้ผู่้ปีระกิอบกิารไที่ยสามารถ
นำาสินค้าไปีขึ้ายยังต่ลาดิต่่างปีระเที่ศไดิ้สะดิวกิยิ�งขึ้้�น อาที่ิ tmall.com  
ในต่ลาดิจน่ bigbasket.com ในต่ลาดิอนิเดิย่ amazon.com ในต่ลาดิอเมรกิิา  
klangthai.com ในต่ลาดิกิมัพชู่า และ blibli.com ในต่ลาดิอนิโดินเ่ซึ่ย่
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ตลาดจี่น  
Chinese Market  
Tmall China & Tmall Global

ตลาดอิินเด่ย 
Indian Market
bigbasket.com

ตลาดอิเมริกา 
US Market
amazon.com

ตลาดกัมพููชา 
Cambodian Market 
klangthai.com

ตลาดอิินโดน่เซ่ีย 
Indonesian Market 
blibli.com
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COVER STORY

ย์ุทธิศาส่ตร์ระดับชาติกับการค้้าไร้พรมแดน
“ระเบียงเศรษ์ฐกิจพิเศษ์” เป็นอีกหน่่งยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศไทยในระยะยาว  

ที่จะส่งผลเชิงบวกให้กับการค้าไร้พรมแดนในอนาคต มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประเทศไทย ไปสู่การเป็นประเทศที่มีรายได้สูง  
อยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว และยังเป็นกลไกสําคัญที่ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมลํ�า กระจายรายได้ออกสู่ท้องถิ่น  

ด้วยการพัฒนาเครือข่ายเศรษ์ฐกิจที่เชื่อมโยงกับเพื่อนบ้านอาเซีึ่ยน  
โดยรัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์ในแต่ละภูมิภาค ดังนี�

ขึ้้อมูลอ้างอิง
•   รายงานพิเศษ Update ขึ้้อมูลรถไฟลาว-จ่น, สำานักิงานส่งเสริมกิารค้าในต่่างปีระเที่ศ  

ณ์ นครคุนห้มิง กิรมส่งเสริมกิารค้าระห้ว่างปีระเที่ศ
• SMEs ไที่ยสนใจที่ำา Cross border e-Commerce มองที่างน่� ที่่�กิว่างซึ่ ่

Thaibizchina.com/article/smes-ไที่ยสนใจที่ำา-cross-border-e-commerce-มองที่างน่�
• รถไฟลาว-จ่น ดิันส่งออกิ ทีู่ต่พาณ์ิช่ย์คุนห้มิงลุยสร้างเคร่อขึ้่ายโลจิสต่ิกิส์ 

www.prachachat.net/economy/news-949840
• ส่งออกิอาเซึ่่ยน พุ่ง 17% ห้นุนผู่้ปีระกิอบกิารใช่้ FTA เจาะต่ลาดิ 

https://www.tnnthailand.com/news/wealth/116340/

ล้านนา ส่ร้างส่รรค้์
ระเบียงเศรษ์ฐกิจพิเศษ์ภาค
เหนือ เน้นสร้างโอกาสจาก
สินค้าทางวัฒนธรรม ต่อยอด
เศรษ์ฐกิจสร้างสรรค์ล้านนา 
(Creative Lanna) กับการ
ท่องเที่ยวและการส่งออก

ภูาค้กลาง 
ท่อำงเท่�ย์ว่-ไฮเทค้
ระเบยีงเศรษ์ฐกจิพเิศษ์ 
ภาคกลาง - ตะวันตก  
ตอกยํ�าพื�นที่ผลิตสินค้า
อิเล็กทรอนิกส์สําคัญของโลก 
ผสมผสานอุตสาหกรรมเกษ์ตร
การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรม
ไฮิเทค เช่นส่งออกการผลิต 
ชิ�นส่วนคอมพิวเตอร์

อ่ำส่าน  
ประตูสู่่เพ่�อำนบ้าน
อำาเซี่ย์น จ่นและย์ุโรป
ระเบียงเศรษ์ฐกิจพิเศษ์ 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ให้ความสําคัญกับสินค้าเกษ์ตร  
อ้อย ข้าว ซึ่่่งเป็นฐาน
อุตสาหกรรมชีวภาพแห่งใหม่
ของประเทศ และที่สําคัญ 
มีเส้นทางรถและราง  
ประตูที่นําพาสินค้าไทยไปสู่
เพื่อนบ้าน จีนและยุโรป
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ทะเลใต้
หลากหลาย์ เช่�อำมโย์ง
ระเบียงเศรษ์ฐกิจพิเศษ์ภาคใต้  
มีศักยภาพเป็นศูนย์กลางขนส่ง 
โลจิสติกส์แถบเอเซึ่ียใต้ เป็นโอกาส 
ทางการค้าของสินค้าเกษ์ตร  
เช่น ยางพารา ปาล์มนํ�ามัน  
และอาหารทะเล และอาหารฮิาลาล 
เพื่อส่งออกไปยังประเทศ 
เพื่อนบ้านท่ีมีประชากรชาวมุสลิม
จํานวนมาก
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เส่้นทางรถไฟใหม่ อำนาค้ตการค้้าไร้พรมแดน
นอกิจากิเที่คโนโลย่อินเต่อร์เน็ต่ที่่�เขึ้้ามาช่่วยให้้กิารค้าขึ้ายในโลกิ 
ไร้พรมแดินง่ายข้ึ้�นแล้ว อก่ิห้น้�งปัีจจยัสำาคญัที่่�ขึ้ยายโอกิาสที่างกิารค้าให้้มากิ
ยิ�งข้ึ้�นคอ่ โครงสร้างพ่�นฐานให้ม่ท่ี่�กิำาลงัเกิดิิข้ึ้�น เช่่น เส้นที่างรถไฟลาว-จน่ 
ที่่�เพิ�งเปีิดิใช่้บริกิารเม่�อปีลายปีี 2564 ที่่�ผ่่านมา เส้นที่างน่�จะช่่วยให้้ 
ผู่้ปีระกิอบกิารไที่ยขึ้นส่งสินค้าไปีต่ลาดิต่่างปีระเที่ศไดิ้สะดิวกิรวดิเร็ว
ยิ�งขึ้้�น

เส้นที่างรถไฟที่่�เกิิดิขึ้้�นให้ม่ช่่วยเพิ�มที่างเล่อกิในกิารส่งสินค้าให้้กัิบ 
ผู่ป้ีระกิอบกิารไที่ย (จากิเดิมิท่ี่�มท่ี่างเลอ่กิเพย่งที่างรถและที่างที่ะเล) ช่ว่ย
ลดิต่้นทีุ่นสินค้า ที่ำาให้้เพิ�มศักิยภาพในกิารแข่ึ้งขึ้ัน นอกิจากิน่�กิารขึ้นส่ง
ที่างรางยังช่่วยลดิโอกิาสจากิกิารปีนเปี้�อนเช่่�อโควิดิ-19 ซ้ึ่�งต่่างกัิบกิาร
ขึ้นส่งที่างบกิที่่�ต่้องม่กิารจอดิ แวะ พักิ เปีล่�ยนห้ลายขึ้ั�นต่อน จ้งเห้มาะ
กิบักิารขึ้นสง่สนิคา้เกิษต่รที่่�ต่อ้งกิารความปีลอดิภัยสงู รวมถง้สนิคา้ที่่�ต่อ้ง
เกิ็บรักิษาอุณ์ห้ภูมิ เช่่น อาห้ารที่ะเล ผ่ลไม้สดิ ผ่ักิสดิ และดิอกิไม้ ซึ่้�งเปี็น
สินค้าที่่�เน่าเส่ยง่ายและต่้องกิารความรวดิเร็วในกิารขึ้นส่ง

โอกิาสที่่�เกิิดิข้ึ้�นไม่เพ่ยงเพิ�มช่่องที่างค้าขึ้ายกิับต่ลาดิจ่นเท่ี่านั�น แต่่ดิ้วย
โครงสร้างพ่�นฐานขึ้องจ่นที่่�ม่ระบบรางเปี็นเคร่อขึ้่ายใยแมงมุม ที่ำาให้้
สินค้าไที่ยสามารถขึ้นส่งและกิระจายสินค้าไที่ยไปียังต่ลาดิอ่�นๆ ได้ิอ่กิ  
เช่่น ยโุรปี รสัเซึ่ย่ เปีน็ต้่น ผู่เ้ช่่�ยวช่าญคาดิกิารณ์ว์า่โครงกิารรถไฟลาว-จน่ 
จะสร้างมูลค่าที่างเศรษฐกิิจให้้กิับปีระเที่ศไที่ย ที่ั�งในดิ้านกิารที่่องเที่่�ยว 
กิารลงทีุ่น โดิยเฉพาะกิารค้าระห้ว่างปีระเที่ศในภูมิภาค เพราะรถไฟช่่วย
ลดิต่น้ที่นุและ ลดิระยะเวลา โดิยภาคธุรุกิจิที่่�เกิ่�ยวข้ึ้อง เช่น่ ธุรุกิิจกิารขึ้นสง่ 
กิารที่่องเที่่�ยว และกิารค้าช่ายแดินจะไดิ้ปีระโยช่น์จากิเส้นที่างดิังกิล่าว

โอำกาส่ทอำงส่ินค้้าเกษตรไทย์ 
ส่่งอำอำกไปจ่นด้ว่ย์รางรถไฟ
เม่�อเด่ิอนมน่าคม 2565 ที่่�ผ่า่นมา ปีระเที่ศไที่ยไดิท้ี่ำากิารขึ้นสง่สนิคา้เที่่�ยว
ปีฐมฤกิษ์โดิยใช่้เส้นที่างรถไฟลาว-จ่น โดิยขึ้นส่งผ่ลผ่ลิต่ที่างกิารเกิษต่ร 
อาที่ิ ทีุ่เร่ยนและมะพร้าว จำานวนกิว่า 20 ต่ัน จากิไที่ยไปีจ่น นับเปี็นม่
เห้ตุ่กิารณ์ห์้มุดิห้มายสำาคัญขึ้องอุต่สาห้กิรรมอาห้ารขึ้องไที่ย เพราะจากิ
น่�ไปีกิารขึ้นส่งสินค้าเกิษต่รจะที่ำาได้ิสะดิวกิและรวดิเร็วยิ�งข้ึ้�น จากิเดิิม
ที่่�ใช้่กิารขึ้นส่งที่างเร่อ ที่่�ม่ความยุ่งยากิมากิว่า ค่าใช้่จ่ายกิ็สูง และยังใช่้
เวลานาน

ค้้าขาย์อำาเซ่ีย์นไร้พรมแดน
เพ่�อนบ้านในกิลุ่มอาเซึ่่ยนเปี็นอ่กิต่ลาดิกิารค้าที่่�ไม่ควรมองขึ้้าม แม้ว่า
ปีระเที่ศในกิลุ่มอาเซึ่่ยนจะไดิ้รับผ่ลกิระที่บจากิกิารระบาดิขึ้องโควิดิ-19  
แต่่ม่แนวโน้มในกิารฟ้�นต่ัวอย่างรวดิเร็ว จากิต่ัวเลขึ้กิารส่งออกิขึ้อง
ไที่ยยังปีระเที่ศสมาชิ่กิอาเซ่ึ่ยน ในช่่วง 4 เด่ิอนแรกิขึ้องปีี 2565 พบว่า  
ม่มูลค่า 24,000 ล้านเห้ร่ยญสห้รัฐ เพิ�มขึ้้�นร้อยละ 17 เม่�อเที่่ยบกิับ 
ช่่วงเดิ่ยวกิันขึ้องปีีกิ่อนห้น้า 

นอกิจากิน่� ผู่้ปีระกิอบกิารไที่ยสามารถใช่้ปีระโยช่น์จากิ FTA ห้ร่อ  
ความต่กิลงกิารคา้เสร่ ซึ่้�งไที่ยไดิร่้วมจดัิที่ำาความต่กิลงกิารคา้เสรอ่าเซึ่ย่น 
กิับปีระเที่ศสมาช่ิกิ อ่กิ 9 ปีระเที่ศ ได้ิแกิ่ บรูไนฯ อินโดินเ่ซึ่่ย มาเลเซึ่่ย 
ฟลิิปีปิีนส ์สงิคโปีร์ เวย่ดินาม กิัมพชู่า สปีปี.ลาว และเมย่นมา ที่ำากิารเปีดิิ
ต่ลาดิกิารค้าสินค้าระห้ว่างกัิน ตั่�งแต่่ปีี 2536 ที่ำาให้้กิารค้าขึ้ายระห้ว่าง
ไที่ยปีระเที่ศสมาช่ิกิอาเซึ่่ยนได้ิยกิเลิกิกิารเก็ิบภาษ่ศุลกิากิรระห้ว่างกิัน
เกิ่อบทีุ่กิรายกิารสินค้าแล้ว FTA จ้งเปี็นกิลไกิสำาคัญที่่�ช่่วยสร้างความไดิ้
เปีร่ยบให้้กิับสินค้าไที่ย ช่่วยลดิต่้นทีุ่นสินค้าและวัต่ถุดิิบในกิารผ่ลิต่เม่�อ
เที่่ยบกิับคู่แข่ึ้ง

เส่้นทางการขนส่่งส่ินค้้า 
ไปย์ังย์ุโรป
เส้นทางขนส่งทางรถไฟจากจีนไปยุโรปมี 3 เส้นทาง

1. เส่้นทางส่าย์ตะวั่นตก ออกจากจีนที่ด่านอาลาซึ่าน  
เขตปกครองตนเองซิึ่นเจียงอุยกูร์ ผ่านคาซึ่ัคสถาน รัสเซึ่ีย เบลารุส 
โปแลนด์ เพื่อเชื่อมต่อไปยังแต่ละประเทศเป้าหมายในยุโรป

2. เส่้นทางส่าย์กลาง ออกจากจีนที่ด่านเอ้อเหลียนห้าเท่อ  
เขตปกครองตนเองมองโกเลียในผ่านมองโกเลียรัสเซึ่ีย เบลาลุส 
โปแลนด์ เพื่อเชื่อมต่อไปยังแต่ละประเทศเป้าหมายในยุโรป

3. เส่้นทางส่าย์ตะวั่นอำอำก ออกจากจีนที่ด่านหม่านโจวหลี่  
เขตปกครองตนเองมองโกเลียใน ผ่าน รัสเซึ่ีย เบลาลุส โปแลนด์ 
(ตั�งแต่ช่วง lrkutsk ของรัสเซึ่ียเหมือนเส้นทางตะวันตก)

11THINK TRADE THINK
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SUCCESS CASE

DER MOND 
แบรนด์จิว่เว่ลร่�ขว่ัญใจชาว่ไทย์ 

กับก้าว่ใหม่ในตลาดโลก
Think Trade ฉบับนี้ได้รับเกียรติจาก คุ้ณิส่ิรพัฐ พิพัฒน์ว่่รว่ัฒน์ หร่อำคุ้ณิจอำห์น ผู้บริหาร 
บริษัท เดอำมอำนด์ อำนัณิดารา จำากัด เล่าให้ฟังถึงกลยุทธ์ปั้นแบรนด์ส่งออกนานาชาติ

พอพูดิถ้งกิารส่งออกิแล้ว จำาเปี็นห้ร่อไม่ว่าสิ�งที่่�จะส่งออกิไปี 
ต่้องเป็ีนแค่สินค้าเที่่านั�น คุณ์จอห้์น-สิรพัฐ พิพัฒน์ว่รวัฒน์ 
มองว่าแบรนดิ์ เดิอมอนดิ์ (DER MOND) ซึ่้�งเปี็นธุุรกิิจ
ครอบครัวขึ้องเขึ้าสามารถที่ำาไดิ้มากิกิว่านั�น นั�นค่อกิาร 
ปีั�นแบรนด์ิให้เ้ต่ะต่าเอเยนต่ใ์นต่ลาดิต่า่งช่าติ่ ซึ่้�งเดิอมอนด์ิเอง
กิ็ที่ำาสำาเร็จมาแล้วกิับต่ลาดิญ่�ปีุ่น

เดิอมอนดิก์ิค็ล้ายกัิบแบรนด์ิเคร่�องปีระดิบัแบรนด์ิอ่�นๆ ในไที่ย
ต่รงที่่�เป็ีนธุรุกิจิครอบครัว โดิย คุณ์จอห้น์ที่่�เปีน็ที่ายาที่รุน่ที่่�สอง
ขึ้องแบรนด์ิรบัห้น้าท่ี่�เป็ีนครเ่อท่ี่ฟ ไดิเร็กิเต่อร ์“ห้นา้ที่่�ค่อดูิแล

ความสวยงามขึ้องกิารสร้างสรรค์ กิารส่�อสารและแบรนดิิ�ง 
ทัี่�งห้มดิ ดิูแลภาพลักิษณ์์ขึ้องแบรนด์ิให้้ออกิมาสวย รวมถ้ง
กิารปีรบัสินคา้ให้เ้ขึ้า้กิบัต่ลาดิ และดิแูลกิารส่�อสารให้ท้ี่กุิช่อ่ง
ที่างต่อบโจที่ย์และสอดิคล้องกิับภาพลักิษณ์์ที่่�ดิ่ขึ้องแบรนดิ์” 

ด้ิวยความท่ี่�เป็ีนแบรนด์ิเคร่�องปีระดัิบแบบไฟน์จิวเวลร่�ชั่�นนำา
แบรนด์ิห้น้�งขึ้องไที่ย เดิอมอนด์ิจ้งม่ฐานลูกิค้าท่ี่�เห้น่ยวแน่น 
“ลูกิค้า 80% ขึ้องเราเป็ีนคนไที่ย เป็ีนคนไที่ยท่ี่�ช่อบเคร่�องเพช่ร  
และให้้ความสำาคัญกัิบเร่�องคุณ์ภาพขึ้องเพช่รมากิ กิารส่�อสาร
ออนไลน์ส่วนให้ญ่จ้งเน้นไปีท่ี่�ลูกิค้ากิลุ่มน่� เราม่เว็บไซึ่ต์่ 

“ในฐานะร์้านเพชร์ร้์านหน่�ง เร์ามองว่า จีุดเด่นขอิงเมือิงไที่ยคือิพูลอิย 
ที่ี�หลีายๆ ปร์ะเที่ศิต้องเขึ้้ามาซึ่้�อ มาเที่ี�ยวดิ้วย 

ที่ำางานด้ิวย แลี้วไดิ้สำินค้าที่ี� ราคาด่เมื�อิเที่่ยบักับัคุณภาพู ผมว่านี�ค้อเสำน่หข์ึ้องเร์า”
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“เร์าคิดิว่า เมือิงไที่ยม่ศักยภาพูในการที่ำาโปีรดักชั�น 
อยู่มาก ไดิ้งานที่ี�คุณภาพดิีในร์าคาที่ี�ไม่แพงเกินไป 

เร์าก็เลียคิดิว่าแที่นที่ี�จิะสำ่งออกแค่สิำนค้า 
ที่ำาไมเร์าไม่ ส่งอิอิกแบัรนดิ้ง ดิ้วย” 
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มานานมากิแล้ว แต่่เม่�อกิ่อนไม่ม่คนเขึ้้ามาดิูเลย เรากิ็เลยเริ�ม 
ที่ำาเว็บไซึ่ต่์จริงจัง ปีรับให้้ใช่้งานง่ายขึ้้�น นอกิจากิน่�กิ็ม่กิาร 
ที่ำาคอนเที่นต่์ ในโลกิออนไลน์ม่กิลุ่มผู่้บริโภคที่่�แต่กิต่่างกิัน  
บางคนมองห้าจิวเวลร่�ที่่�เปี็นแฟช่ั�น ถูกิใจ ช่อบ สวยกิ็ซึ่่�อ  
คู่แต่่งงานอาจจะต่้องห้าขึ้้อมูลเยอะห้น่อย เขึ้าจะเขึ้้ามาที่าง
เว็บไซึ่ต์่ผ่่านกิารเสิรช์่ เรากิ็ต่้องที่ำาคอนเที่นต์่ให้้เห้มาะสมกิับ
ผู้่บริโภคกิลุ่มต่่างๆ ครับ” 
 
ส่วนกิารส่งออกินั�น คุณ์จอห้์นบอกิว่าลูกิค้าต่่างช่าต่ิจะแบ่ง
ออกิเปีน็สองปีระเภที่ “เวลาเราไปีออกิแฟร ์กิจ็ะเจอลกูิคา้ที่่�เปีน็
แบบขึ้ายส่ง เปี็น ODM (Original Design Manufacturing) 
ค่อช่อบแบบ ช่อบด่ิไซึ่น์ ราคาโอเค ต่กิลงกิันไดิ้ เขึ้ากิ็จะซึ่่�อ
ไปีเปี็นจำานวนมากิ ส่วนอ่กิกิลุ่มที่่�เราพยายามพัฒนามากิขึ้้�น 
ค่อลูกิค้า OBM (Original Brand Manufacturing) ค่อเรา 
ส่งออกิแบรนด์ิเราไปีเลย เอาแบรนด์ิขึ้องเราไปีวางขึ้าย  
แลว้เราก็ิม่ข้ึ้อกิำาห้นดิบางอยา่งท่ี่�ช่ว่ยดิแูลภาพลกัิษณ์เ์รา ที่่�ที่ำา
แบบน่�เพราะเราคดิิวา่เม่องไที่ยมศ่กัิยภาพในกิารที่ำาโปีรดิกัิช่ั�น 
อยู่มากิ ไดิ้งานที่่�คุณ์ภาพด่ิในราคาที่่�ไม่แพงเกิินไปี เรากิ็
เลยคิดิว่าแที่นที่่�จะส่งออกิแค่สินค้า ที่ำาไมเราไม่ส่งออกิ 
แบรนดิิ�งด้ิวย ภาพต่่างๆ ที่่�เราที่ำาขึ้้�นมา ลูกิค้ากิ็เอาไปีใช่้ได้ิ  
น่�ค่อกิลยุที่ธุ์ที่่�วางไว้สำาห้รับสองสามปีีน่�ครับ”
 
คุณ์จอห้์นบอกิว่าเขึ้าไดิ้ไอเดิ่ยน่�มาจากิกิารไปีออกิแฟร์ที่่�
ปีระเที่ศญ่�ปุ่ีนเม่�อห้ลายปีีที่่�แล้ว “เปี็นแฟร์จิวเวลร่�ช่่�อ IJT 

SUCCESS CASE
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(International Jewellery Tokyo) ครบั สิ�งท่ี่�เกิิดิข้ึ้�นคอ่คนมา
มุงบูธุเราเยอะมากิแต่่ไม่ม่ยอดิขึ้ายเลย เรากิ็เลยค่อยๆ ศ้กิษา 
ม่เอเยนต่์ต่ิดิต่่อมาว่าช่อบมากิ สวยมากิ เรากิ็ถามเขึ้าว่าแล้ว
ที่ำาไมไมซ่ึ่่�อ เขึ้าเลยบอกิเราวา่กิารต่ลาดิที่่�ญ่�ปีุน่ไมไ่ด้ิเป็ีนแบบ
นั�น เขึ้าม่ Supply Chain เปี็นขึ้องต่ัวเอง ถ้าจะขึ้ายขึ้องค่อ
ต่้องม่เอเยนต่์ แล้วเอเยนต่์จะดิูแลเร่�องขึ้ายส่งให้้ ต่่อให้้สินค้า 
ด่ิอยา่งไรแต่ค่นญ่�ปุ่ีนจะไมซ่ึ่่�อถา้ไมม่เ่ซึ่อร์วสิ เขึ้าไมม่ั�นใจ เรากิ ็
ค่อยๆ เร่ยนรู้ ค่อยๆ เริ�มที่ำา จนเอเยนต่์ซึ่่�อแบรนดิ์เราไปีขึ้าย  
เดิอมอนด์ิกิ็เลยกิลายเปี็นแบรนดิ์จิวเวลร่�ไที่ยแบรนดิ์แรกิๆ 
ที่่�ได้ิเขึ้้าไปีขึ้ายในห้้างญ่�ปีุ่น โดิยส่วนห้น้�งจะเปี็นบูธุแบบ
ไม่ปีระจำาในห้้างสรรพสินค้าให้ญ่ๆ อย่าง Isetan ห้ร่อ 
Takashimaya ที่ั�วญ่�ปุ่ีน อ่กิส่วนห้น้�งจะเป็ีนบูธุปีระจำาอยู่ที่่�
ห้า้ง Kintetsu ในโอซึ่ากิาครบั” นอกิจากิที่่�ญ่�ปีุน่แลว้ ปีจัจบุนัน่� 
เดิอมอนด์ิยังม่เคาน์เต่อร์อยู่ท่ี่�ออสเต่รเล่ยด้ิวย ส่วนปีระเที่ศอ่�นๆ  
กิ็ม่ต่ิดิต่่อเขึ้้ามาบ้าง โดิยเฉพาะปีระเที่ศกิลุ่มต่ะวันออกิกิลาง 
แต่่ยังอยู่ระห้ว่างกิารศ้กิษาข้ึ้อมูลเพิ�มเต่ิม
 
คุณ์จอห้์นกิล่าวว่าแม้ต่ลาดิโลกิจะเปีล่�ยนไปีมากิห้ลัง 
ยุคโควิดิ-19 แต่่ปีระเที่ศไที่ยก็ิยังม่ศักิยภาพดิ้านกิารเปี็น
ศูนย์กิลางกิารค้าอัญมณ์่และเคร่�องปีระดิับ “ในฐานะ
ร้านเพช่รร้านห้น้�ง เราก็ิยังมองว่าจุดิเดิ่นขึ้องเม่องไที่ย 
ค่อพลอย ที่่�ห้ลายๆ ปีระเที่ศต่้องเขึ้้ามาซึ่่�อ เราอาจจะไม่ใช่่
แห้ล่งผ่ลิต่ แต่่เราเปี็นแห้ล่งค้าขึ้ายที่่�ดิ่ Buyer อยากิมา 
เที่่�ยวดิ้วย ที่ำางานดิ้วย แล้วไดิ้สินค้าท่ี่�ราคาดิ่เม่�อเท่ี่ยบกิับ
คุณ์ภาพ ผ่มว่าน่�ค่อเสน่ห้์ขึ้องเรา” เขึ้าบอกิ “แต่่สิ�งที่่�น่า 
เป็ีนห้่วงค่อต่อนน่�แรงงานช่่างลดิน้อยลงมากิครับ เราห้า 
ช่่างรุ่นให้ม่ๆ ยากิขึ้้�น ช่่างส่วนให้ญ่ขึ้องแบรนดิ์กิ็เป็ีนช่่าง 
ที่่�อยู่กัินมานาน เราพยายามให้้เขึ้าพาลูกิห้ลานมาที่ำาต่่อ  
ให้้ผ่ลต่อบแที่นดิ่ๆ  จะไดิม้ก่ิารส่บสาน แต่่กิม็ไ่มม่ากิที่่�อยากิที่ำา  
เพราะเที่่ยบกิับอาช่่พอ่�นๆ แล้วกิ็ม่อาช่่พท่ี่�ไดิ้เงินเร็วกิว่า  
แม้ปีัจจุบันน่�จะม่เที่คโนโลย่มาช่่วยไดิ้เยอะ แต่่ห้ลายๆ ส่วนกิ็
ยังต้่องใช่้ฝีม่อคนอยู่ดิ่ ผ่มว่าความที่้าที่ายขึ้องอุต่สาห้กิรรม
อัญมณ์่และเคร่�องปีระดิับขึ้องไที่ยอยูต่่รงน่�ครับ”
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พาณิิชย์์ดัน BCG Model สู่่ส่ากลในงานเส่ว่นานานาชาติ

APEC BCG 
Symposium 2022

BCG NOW

นายจีุรินที่ร์ ลักษณวิศิษฏ์ รอิงนายกรัฐมนตร ่
และรัฐมนตร่ว่าการกระที่รวงพูาณิชย์ 
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วันที่ 20 พฤษภาคม 2565 นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์์  
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
พาณิชย์ เป็นประธานเปิดงานเสวนานานาชาติ APEC 
BCG Symposium 2022 พร้อมกล่าววัตถุประสงค์ของ
การเสวนาที่กระทรวงพาณิชย์ประเทศไทยจัดขึ้นเพื่อ
ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเรื่อง BCG Model (Bio-
Circular-Green Economy) และต้องการให้เวทีน้ีเป็น
เวทีแลกเปลี่ยนแนวปฏ์ิบัติและประสบการณ์ในการใช้
โมเดลเศรษฐกิจแบบ BCG และแลกเปลี่ยนนโยบายภาค
รัฐและการส่งเสริมให้ MSMEs ปรับตัวเข้าสู่การใช้ BCG 
Model ขับเคลือ่นธุรกิจเพือ่พัฒนาเศรษฐกิจอยา่งยัง่ยืน
ในกลุ่มเขตเศรษฐกิจเอเปคต่อไป 

BCG Model ปีระกิอบดิ้วย 3 ส่วนสำาคัญ 1. Bio Economy ห้ร่อ
เศรษฐกิิจช่่วภาพ เพ่�อนำาความห้ลากิห้ลายที่างช่่วภาพขึ้องกิลุ่มเขึ้ต่
เศรษฐกิิจเอเปีคและไที่ยมาใช่ป้ีระโยช่นใ์นที่างเศรษฐกิจิ 2. Circular 
Economy ห้ร่อเศรษฐกิิจห้มุนเว่ยน ค่อกิารใช่้ที่รัพยากิรที่่�ม่อยู่ 
ขึ้องปีระเที่ศให้้เกิิดิความคุ้มค่าเกิิดิขึ้องเส่ยท่ี่�ที่ำาลายสิ�งแวดิล้อมให้้
น้อยที่่�สุดิ ห้ร่อ Reduce นอกิจากินั�น เพ่�อนำาขึ้องเห้ล่อใช่้ห้ร่อผ่ลิต่ 
ผ่ลพลอยไดิม้าใช่ซ้ึ่ำ�าให้เ้กิดิิปีระโยช่นส์งูสุดิที่างเศรษฐกิจิห้ร่อ Reuse 
และสุดิที่้าย Recycle นำาขึ้องใช่้แล้วกิลับมาผ่ลิต่ใช่้ให้ม่เพ่�อเปี็น 
มิต่รกิับสิ�งแวดิล้อมให้้มากิท่ี่�สุดิ และ 3. Green Economy มุ่งนำาไปี 
สู่กิารพัฒนาเศรษฐกิิจที่ั�งภาคกิารผ่ลิต่และบริกิารที่่�คำาน้งถ้ง 
สิ�งแวดิล้อมเปี็นห้ลักิและเพ่�อให้้ภาคกิารผ่ลิต่และภาคบริกิารเปี็น 
มิต่รกิับสิ�งแวดิล้อมให้้มากิท่ี่�สุดิ

งานเสวนานานาช่าต่ิ APEC BCG Symposium 2022 ซ้ึ่�งจัดิขึ้้�นใน 
วนัที่่� 20 พฤษภาคม 2565 ณ์ โรงแรมเซึ่น็ที่ารา แกิรนดิ ์แอที่ เซึ่น็ที่รลั
เวิลด์ิ กิรงุเที่พฯ ไดิด้ิำาเนนิกิารเสรจ็สมบรูณ์์ และบรรลวุตั่ถปุีระสงคใ์น
กิารสง่เสรมิภาพลกัิษณ์์ท่ี่�ด่ิขึ้องปีระเที่ศไที่ยในกิารเปีน็ผู้่นำาขึ้บัเคล่�อน
เศรษฐกิิจที่่�เป็ีนมติ่รต่่อสิ�งแวดิล้อมดิว้ยโมเดิลเศรษฐกิิจ BCG สง่เสรมิ
ให้้ผู่ป้ีระกิอบกิารขึ้นาดิกิลางและเลก็ิ (SME) และขึ้นาดิยอ่ม (MSMEs)  
ในกิลุ่มสมาชิ่กิเอเปีค 21 เขึ้ต่เศรษฐกิิจ นำาโมเดิลเศรษฐกิิจ BCG ไปี
ปีรับใช้่ในกิารขึ้บัเคล่�อนธุรุกิจิ และเพิ�มมูลคา่สนิคา้ส่งออกิอยา่งยั�งยน่ 
มผู่่เ้ขึ้า้รว่มงานซึ่้�งเปีน็ผู่แ้ที่นภาครฐั ภาคเอกิช่น และภาควชิ่ากิาร จากิ 
21 เขึ้ต่เศรษฐกิิจเอเปีค รวมที่ั�งสิ�น 531 ราย แบ่งเปี็น ผู่้เขึ้้าร่วมงาน 
ณ์ สถานที่่�จัดิงาน 338 ราย และผ่่านช่่องที่างออนไลน์ 193 ราย

งานเสวนาฯ ไดิ้รับเกิ่ยรต่ิจากิวิที่ยากิรที่่�เปี็นผู่้บริห้ารระดิับสูงขึ้อง
ที่ั�งภาครัฐและภาคเอกิช่น รวม 17 ราย จากิ 8 เขึ้ต่เศรษฐกิิจเอเปีค  
(สิงคโปีร์ จ่น ญ่�ปีุ่น เกิาห้ล่ใต่้ เปีรู ชิ่ล่ เว่ยดินาม และไที่ย) โดิย
แบ่งออกิเปี็น 2 ช่่วง ค่อ ช่่วงเช่้า กิารบรรยายพิเศษเกิ่�ยวกิับ BCG 
Economy Model ขึ้องปีระเที่ศไที่ย และกิารอภิปีรายเช่ิงนโยบาย
ในหั้วขึ้้อ “ที่ำาอย่างไรให้้นโยบายกิารค้าและนโยบายสิ�งแวดิล้อมม่
ความเก่ิ�อห้นุนกัินในยุค Next Normal และ ช่่วงบ่าย กิารเสวนา
ขึ้องภาคเอกิช่น ในหั้วขึ้้อ “กิารแลกิเปีล่�ยนแนวที่างปีฏิิบัต่ิที่่�ดิ่ที่่�สุดิ 
และปีระสบกิารณ์์ ความสำาเร็จในกิารดิำาเนินธุุรกิิจที่่�ยั�งย่น” ขึ้อง 3 
คลัสเต่อร์สินค้า ค่อ (1) กิลุ่มอาห้ารและเกิษต่ร (2) กิลุ่มแฟช่ั�นและ
ไลฟ์สไต่ล์ และ (3) กิลุ่มสุขึ้ภาพ ความงาม และอ่�น ๆ

ในส่วนขึ้องนทิี่รรศกิาร BCG ซึ่้�งจดัิระห้ว่างวนัที่่� 20 – 22 พ.ค. 2565 
เป็ีนกิารจดัิแสดิงข้ึ้อมลูนโยบายขึ้องเขึ้ต่เศรษฐกิิจเอเปีคที่่�สอดิคล้องกิบั
โมเดิลเศรษฐกิิจ BCG ขึ้องไที่ย พร้อมต่วัอย่างสนิค้าท่ี่�ปีระสบความ
สำาเรจ็ในกิารดิำาเนนิธุรุกิจิต่ามโมเดิลเศรษฐกิจิ BCG จากิ 20 บรษิทัี่ 
โดิยเป็ีนบริษทัี่ไที่ย 12 บรษิทัี่ และต่่างช่าต่ ิ8 บรษิทัี่ จากิ 8 เขึ้ต่เศรษฐกิจิ 
เอเปีค คอ่ ฮ่่องกิง ญ่�ปีุน่ จน่ ออสเต่รเลย่ ไต้่ห้วนั สงิคโปีร์ อนิโดินเ่ซ่ึ่ย 
เว่ยดินาม ต่ลอดิจนข้ึ้อมลูเกิ่�ยวกิบัต่ราสญัลกัิษณ์์ BCG ขึ้องไที่ย เช่่น 
Biodegradable Mark, Circular Mark และ Green Mark เป็ีนต้่น 

ข่าวสาร ความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับ BCG Economy

สำำ�หรัับผู้้�สำนใจสำ�ม�รัถติิดติ่อสำอบถ�มข้�อม้ลเพิ่ิ�มเติิมได�ที่่�  
กรัมสำ่งเสำรัิมก�รัค้��รัะหว่่�งปรัะเที่ศ (DITP) กรัะที่รัว่งพิ่�ณิิชย์์  
www.ditp.go.th หรัือสำ�ย์ติรังก�รัค้��รัะหว่่�งปรัะเที่ศ โที่รั 1169
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ยานยนต์์ไฟฟ้าถืือเป็็นอุต์สาหกรรมยาน
ยนต์์แหง่อนาคต์ท่ี่�เป็น็ 1 ใน 5 อุต์สาหกรรม
เดิิมท่ี่�มศ่ักัยภาพ (FirstS-Curve) ท่ี่�จะกลายเป็น็
อนาคต์ท่ี่�ขัับเคลื�อนเศัรษฐกิจไที่ยในระยะต่์อ
ไป็ โดิยภาครัฐพยายามวางรากฐานป็รับเป็ล่�ยน
ไป็ส่ฐ่านการผลิต์ยานยนต์์ไฟฟา้และชิ้ิ�นสว่นท่ี่�
สำาคัญขัองภม่ภิาคต์ามนโยบาย “30/30” หรอื
เพิ�มกำาลังการผลิต์รถืท่ี่�ป็ราศัจากการป็ล่อยไอ
เสย่ (ZEV) ให้ได้ิอย่างนอ้ย 30% ภายในปี็ 2030 
พร้อมตั์�งเป้็าใช้ิ้ยานยนต์์ไฟฟ้าสะสมทัี่�ว
ป็ระเที่ศัใหไ้ด้ิ 1 ล้านคันภายในป็ ี2025

อย่างไรก็ด่ิ การเป็ล่�ยนผ่านไป็ส่่ฐานการ
ผลิต์ยานยนต์์ไฟฟา้ขัองไที่ยอาจไมใ่ชิ้เ่รื�องง่าย
อย่างท่ี่�คิดิ ไม่เพ่ยงแต่์จะต้์องเต์ร่ยมความ
พรอ้มในแง่ขัองการเรง่พฒันาอุต์สาหกรรมชิ้ิ�น
ส่วนและป็ระกอบตั์วรถื ควบค่่ไป็กับการเร่ง
พฒันาฝีมีอืแรงงานทัี่�งการ New Skill Up-skill 
และ Re-skill ท่ี่�เขัา้ใจและสามารถืใชิ้ป้็ระโยชิ้น์
จากเที่คโนโลย่ใหม่ๆ แล้ว การเร่งพัฒนา 
ชิ้ิ�นสว่นท่ี่�เป็น็หัวใจสำาคัญขัองยานยนต์์ไฟฟ้า
อย่าง “แบต์เต์อร่�” ก็เป็็นอ่กองค์ป็ระกอบ 
ท่ี่�สำาคัญขัองการพัฒนายานยนต์์ไฟฟ้าให้ 
เดิินหนา้ได้ิอยา่งเต็์มท่ี่� 

ทัี่�งน่�  แม้เราจะเห็นผ่้ป็ระกอบการใน
ป็ระเที่ศัป็ระกาศัตั์�งโรงงานผลิต์แบต์เต์อร่�ลิเธีย่ม 
กระจายในพื�นท่ี่� EEC บา้งแล้ว ทัี่�งจาก บรษัิที่ 
โกลบอล เพาเวอร์ ซินิเนอรย์่� จำากัดิ (มหาชิ้น) 
(GPSC) ธีุรกิจพลังงานไฟฟ้าในเครือ ป็ต์ที่. 
บริษัที่ พลังงานบรสิทุี่ธีิ� จำากัดิ (มหาชิ้น) (EA) 
รวมถึืงการรว่มมอืระหว่าง สวนอุต์สาหกรรม

โรจนะและบริษัที่ EVLOMO จาก
สหรัฐฯ แต่์ดิเ่หมอืนว่าไที่ยจะ

ยังขัาดิที่รพัยากรต้์นนำาท่ี่�
เ ป็็ น หั ว ใ จ ห ลั ก ขั อ ง

แบต์เต์อร่�ยานยนต์์ไฟฟ้า
อย่ าง  “แ ร่ ลิ เธี่ยม”  และ  

“แร่นกิเกิล” ท่ี่�จะเป็น็แมเ่หล็กดึิงดิด่ินกัลงที่นุ
ต่์างชิ้าติ์ให้เขั้ามาลงทีุ่นใน EEC สะท้ี่อนจาก
สถิืติ์การลงทีุ่นจากต่์างชิ้าติ์ท่ี่�ยื� นขัอรับ 
การส่งเสริมการลงทีุ่นผ่านคณะกรรมการ 
สง่เสรมิการลงทุี่น (BOI) ในชิ้ว่ง 5 ป็ท่ีี่�ผา่นมา 
ส่วนใหญ่อย่่ในกิจการผลิต์ยางล้อ สำาหรับ 
ยานพาหนะส่งถึืง 1.1 แสนล้านบาที่ รองลงมา
เป็็นกิจการผลิต์รถืยนต์์ไฟฟ้าแบบผสม 
(Hybrid Electric Vehicle: HEV) 4.3 หมื�นล้าน
บาที่ และกิจการผลิต์ผลิต์ภัณฑ์์โลหะรวมทัี่�ง
ชิ้ิ�นสว่นโลหะ 3.4 หมื�นล้านบาที่ ต์ามลำาดัิบ

นอกจากน่�  ไที่ยยังเจอค่่แขั่งจากชิ้าติ์
อาเซิย่นด้ิวยกันท่ี่�หวังจะเป็น็ฐานผลิต์รถืยนต์์
ไฟฟ้าอย่าง “อินโดินเ่ซิย่” จากความได้ิเป็ร่ยบ
ท่ี่�มแ่หล่งแรน่กิเกิลมากท่ี่�สดุิเป็น็อันดัิบ 1 ขัอง
โลกหรือราว 20% ขัองที่รัพยากรทัี่�วโลก ซิึ�ง
เป็็น อ่กหนึ� ง วัต์ถืุ ดิิบสำา คัญในการผลิต์ 
แบต์เต์อร่�สำาหรับยานยนต์์ไฟฟ้า ส่งผลให้
แบรนด์ิผ่ผ้ลิต์ยานยนต์์หลายค่าย เช่ิ้น Toyota 
Hyundai และ Tesla รวมไป็ถึืงบริษัที่ผ่้ผลิต์
แบต์เต์อร่�ระดัิบโลก อาทิี่ บริษัที่ CATL ขัองจ่น 
LG ขัองเกาหล่ใต้์ ต่์างก็ใหค้วามสนใจลงที่นุใน
อินโดิน่เซิ่ยเพิ�มขัึ�นอย่างมากในระยะหลัง  
ดัิงนั�น การสรา้งมล่ค่าเพิ�มในขัั�นต์อนการผลิต์
แบต์เต์อร่�ขัั�นกลางนำาและป็ลายนำา โดิยเฉพาะ
ธุีรกิจติ์ดิตั์�งและป็ระกอบแบต์เต์อร่� ซิึ�งมม่ล่ค่า
ต์ลาดิในป็ระเที่ศัป็ ี2020 สง่ถึืงเกือบ 1.5 หมื�น
ล้านบาที่ ควบค่ไ่ป็กับการเรง่สง่เสรมิโครงสรา้ง
พื�นฐานในป็ระเที่ศั และมาต์รการท่ี่�ดึิงดิด่ิการ
ลงที่นุอยา่งรอบด้ิาน นอกจากจะชิ้ว่ยใหไ้ที่ยยงั
สามารถืรักษาขัด่ิความสามารถืในการแข่ังขันั
กับฐานผลิต์ยานยนต์์ป็ระเที่ศัอื�นแล้ว ยังจะ
ชิ้ว่ยดึิงดิด่ิใหพ้ื�นท่ี่� EEC เป็น็จุดิหมายป็ลายที่าง
หลักขัองนักลงทุี่นในแง่ขัองการลงทีุ่น
อุต์สาหกรรมสมัยใหม่อื� นๆ ขัองภ่มิภาค
อาเซิย่นอ่กด้ิวย

ส่่อง EEC… โอกาส่-ท้้าท้าย
ฐานยานยนต์์ไฟฟา้ภููมิิภูาค

ไม่พ่ลาดทุกุความ่เคล่�อนไหว ข้อ้มู่ลธุุรกิจ
และข่้าวสารเศรษฐกิจจากศูนย์์ วิจัย์ 
Krungthai COMPASS เพีย์ง Scan 
QR Codeหร่อ ลงทุะเบีีย์นทุี� https://
bit.ly/3hRyyBR เพ่�อSubscribe รับี
ข้้อมู่ลข้่าวสารจากกรุงไทุย์ SME
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Experience Innovation

Lightyear บริษัที่สต่าร์ที่อัพในปีระเที่ศเนเธุอร์แลนดิ์ กิำาลังเริ�มส่งมอบรถยนต่์พลังงานแสงอาที่ิต่ย์คันแรกิขึ้องโลกิให้้แกิ่ลูกิค้าในปีลายปีีน่� โดิยใช่้
ช่่�อว่า Lightyear One รถรุน่น่�ม่กิารออกิแบบแผ่งโซึ่ลาร์เซึ่ลล์โค้งบนฝากิระโปีรงรถและห้ลังคารถยนต่์ ซึ่้�งพลังงานแสงอาที่ิต่ย์สามารถเพิ�มระยะ
กิารขึ้ับขึ้่�ไดิ้มากิถ้ง 70 กิิโลเมต่รต่่อวัน สามารถขัึ้บไดิ้ในระยะที่าง 700 กิิโลเมต่รดิ้วยกิารช่าร์จเพ่ยงครั�งเดิ่ยว ด้ิวยแบต่เต่อร่� 60 กิิโลวัต่ต่์-ช่ั�วโมง 
Lightyear One จะวางขึ้ายดิ้วยราคา 2.5 แสนยูโร ห้ร่อ 9.1 ล้านบาที่ 

แหล่่งข้้อมููล่: The Standard ภาพ: lightyear.one

เปีิดตัว รถย์นต์ไฟฟ้า
พลังงานแส่งอำาทิตย์ ์
ค้ันแรกขอำงโลก

BIOFEEDBACK (ไบัโอฟ่ดแบั็ก)
เปีน็ที่่�ที่ราบกินัด่ิว่าในปี ี2565 เปีน็ปีท่ีี่�ม่ความเปีล่�ยนแปีลงที่างดิา้นเศรษฐกิจิ 
สังคม และกิารเม่องเป็ีนอย่างมากิ ส่งผ่ลให้้ความกิลัวและความห้วาดิวิต่กิ
กิำาลงักิระที่บจติ่ใจผู่ค้นที่ั�วโลกิ เป็ีนเห้ต่ใุห้ปั้ีจจบัุนมเ่ที่รนด์ิกิารบำาบดัิแนวที่าง
ให้ม่ เพ่�อปีลอบปีระโลมจติ่ใจให้ส้ามารถจัดิกิารกิบัความเครย่ดิ ซึ่้�งกิารบำาบัดิ
นั�นกิ็ค่อ Biofeedback (ไบโอฟีดิแบ็กิ)

กิารบำาบัดิแบบ Biofeedback (ไบโอฟีดิแบ็กิ) เป็ีนส่วนห้น้�งในกิารปีรับ 
ต่ดิิต่าม และควบคมุสภาพอารมณ์เ์พ่�อสร้างผ่ลกิระที่บเช่งิบวกิให้กั้ิบรา่งกิาย
และจติ่ใจ โดิยเที่คนคิดัิงกิล่าวจะที่ำางานผ่่านเซึ่นเซึ่อร์และขึ้ั�วไฟฟ้าในจดุิห้ลักิ ๆ   
ขึ้องร่างกิาย โดิยเฉพาะระบบอัต่โนมัติ่ที่่�ต่อบสนองกิับภาวะอารมณ์์ เช่่น  
ความดิันโลห้ิต่ อัต่รากิารเต่้นขึ้องหั้วใจ กิารย่อยอาห้าร ห้รอ่เห้ง่�อบนผ่ิวห้นัง
โดิยอปุีกิรณ์เ์ซึ่นเซึ่อรเ์ห้ลา่น่�เรย่กิวา่อปุีกิรณ์ไ์บโอฟีดิแบก็ิ กิารบำาบดัิดิงักิลา่ว
เปี็นเสม่อนกิารปีระมวลผ่ลลัพธุ์ระห้ว่างร่างกิายและจิต่ใจร่วมกิัน

กิารบำาบัดิแบบไบโอฟีดิแบ็กิจ้งม่ปีระโยช่น์ในห้ลายด้ิาน ที่ั�งในเช่ิงกิารแพที่ย์ 
และพฤติ่กิรรมศาสต่ร์จิต่วิที่ยาโดิยเฉพาะกิารเช่่�อมโยงร่างกิายกัิบความคิดิ

ปัีจจบุนัมอ่งค์กิรและบรษิทัี่ท่ี่�ผ่ลติ่อปุีกิรณ์์ไบโอฟีดิแบ็กิออกิมาใช้่งานเพิ�มมากิ
ข้ึ้�น เช่่นในสห้รัฐอเมริกิาโรงพยาบาลเด็ิกิบอสตั่น ได้ิเปิีดิตั่ว Mightier 
แพลต่ฟอร์มรปูีแบบวิด่ิโอเกิมไบโอฟีดิแบก็ิ เพ่�อช่่วยกิระตุ้่นให้้เดิก็ิๆ สามารถ
จดัิกิารกิบัอารมณ์์เพ่�อบรรลผุ่ลสำาเรจ็ได้ิ
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BIZ RESOURCE

หนังส่่อำน่าอำ่าน เสริมความรู้ด้านนวัตกรรม
ทางการเงินและการลงทุน

พอำดแค้ส่ต์เด่น อัดแน่นข้อมูล 
จากผู้เช่ียวชาญด้านการลงทุน

ห้อำงเร่ย์นอำอำนไลน์ หลักสูตรความรู้ 
สําหรับผู้ประกอบการยุคใหม่

MODERNIZING TECHNOLOGY 
FOR THE FUTURE

P O D C A S T S

ChalokeDotCom
โฉลกดอำตค้อำม  

โดย์ อำาจารย์์ตั�ม พิริย์ะ ส่ัมพันธิารักษ์ 
Youtube: ChalokeDotCom 

พอดแคสต์ที่รวมแหล่งความรู้ด้านการลงทุนและ 
คริปโตเคอร์เรนซีึ่ ซึ่่่งจะพูดคุยในประเด็นต่าง ๆ  
เกี่ยวกับ Bitcoin ด้วยความรู้ความเชี่ยวชาญจนได้
รับการยกย่องว่าเป็นรายการที่อัดแน่นด้านความรู้
เกี่ยวกับกูรูด้านคริปโตเคอร์เรนซึ่ีท่ีเป็นกระแสและ 
น่าสนใจจนนับได้ว่าติดอันดับต้นๆ ของเมืองไทย

FINNOMENA 
Youtube, Spotify: FINNOMENA 

รายการพอดแคสต์ เพื่อรับฟังการพูดคุยจาก 
ผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินการลงทุน ธุรกิจ การเงิน 
กองทนุรวม หุน้ วางแผนการเงนิ อพัเดตขา่วสารและ
วิเคราะห์ตลาดและกองทุนต่างๆ พร้อมอัพเดต
ผลลัพธ์ของพอร์ตการลงทุนในแต่ละสัปดาห์รวมถ่ง
วิธีการปรับพอร์ตให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของคุณี 

Money Buffalo
Youtube, Spotify: Money Buffalo 

พอดแคสต์ที่เจาะล่กเรื่องราว การวางแผนการ
ลงทุนดิจิทัล ขบวนการออกแบบการลงทุนที่
สามารถมองเห็นภาพรวมการตลาด ที่ฟังแล้ว
เข้าใจง่ายไม่น่าเ บ่ือ พร้อมรวบรวมเรื่องราว
ประสบการณี์การลงทุนของวิทยากรที่มีชื่อเสียง 
มาถ่ายทอดให้ฟังอย่างสนุกสนาน

B O O K

ATOMIC HABITS 
เพราะช่ว่ิตด่ได้กว่่าท่�เป็น  
โดย์ James Clear

ห้นังส่อที่่�จะมาช่่วยปีรับเปีล่�ยนพฤต่กิิรรมคุณ์ไปีต่ลอดิกิาล ดิว้ยกิารพัฒนาตั่วเองให้้ด่ิข้ึ้�นเพย่ง
วันละ 1% ไม่ว่าเปี้าห้มายในช่่วิต่ค่ออะไร คุณ์กิ็ที่ำาสำาเร็จไดิ้อย่างแน่นอน

Atomic Habits โดิย James Clear เปี็นห้นังส่อเกิ่�ยวกิับกิารเปีล่�ยนแปีลงนิสัย โดิยใช่้ห้ลักิกิาร
ที่างวิที่ยาศาสต่ร์มาอ้างอิงว่ากิารเปีล่�ยนแปีลงเล็กิ ๆ  ที่่�เล็กิมากิ ๆ  จะนำาไปีสู่กิารเปีล่�ยนแปีลง
ที่่�ให้ญ่ขึ้้�นไดิ้อย่างไร ซ้ึ่�งห้ลักิกิารน่�สามารถปีระยุกิต่์ใช้่ไดิ้กิับทีุ่กิเร่�อง เช่่น กิารที่ำางาน กิารเงิน 
ความสัมพนัธุร์ะห้วา่งบคุคล สขุึ้ภาพ ความคิดิสรา้งสรรค์ ไม่วา่เปีา้ห้มายขึ้องเราคอ่อะไรก็ิต่าม 
ห้นังส่อเล่มน่�จะช่่วยเปีล่�ยนแปีลงนิสัยและคงนิสัยดิ่ ๆ  ไว้ไดิ้นานเที่่านาน
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THINK TRADE THINK DITP ช่�ช่อำงการค้้า 
ช่่�ช่่องกิารค้า Think Trade Think DITP เปีิดิต่ัวบนแพลต่ฟอร์ม 

Blockdit คลงัความรูแ้ห่้งให้ม ่เพ่�อเพิ�มช่อ่งที่างเผ่ยแพรข่ึ้อ้มลูกิารคา้
เชิ่งล้กิ กิับกิารรายงานสถานกิารณ์ก์ิารค้าโลกิ รวมถ้งเที่รนดิ์สินค้า
และบริกิาร พร้อมบที่วิเคราะห์้ช่่องที่างกิารค้าระห้ว่างปีระเที่ศ 
จากิทีู่ต่พาณ์ิช่ย์ 

ติดิติามูทุกุข่้าวสารด้านการค้า้ระหวา่งประเทุศในแพล่ติฟอร์มูใหมู่ได้
แล่้ววันน้�ทุ้� www.blockdit.com/ditp

Set E-Learning 
ห้้องเร่ยนนักิลงทุี่น นักิธุุรกิิจ ห้ร่อผู้่ต่้องกิารเสริมพลังไอเดิ่ยสร้าง 
รายได้ิ ขึ้องต่ลาดิห้ลักิที่รัพย์ โดิยเปี็นแห้ล่งรวมความรู้เกิ่�ยวกิับ 
กิารเงิน และกิารต่ลาดิ ให้้วิเคราะห้์เศรษฐกิิจเปี็น เห้็นเที่รนดิ์ต่ลาดิ 
วิเคราะห้์ภาพรวมเศรษฐกิิจเพ่�อจับที่ิศที่างกิารลงทุี่นในกิลุ่ม
อุต่สาห้กิรรมต่่างๆ และค้นห้าหุ้้นเดิ่นในแต่่ละช่่วงเวลาโดิยไม่เส่ย 
คา่ใช่จ้า่ยและมก่ิารมอบใบรบัรองให้ผู้่ท้ี่่�ที่ำากิารที่ดิสอบผ่า่นดิว้ยวชิ่า
ที่่�น่าสนใจ เช่่น กิารวางแผ่นกิารเงินห้ลักิกิารลงทีุ่น กิารลงทีุ่นใน  
หุ้้น/อนุพันธุ์/กิองทีุ่นรวม/ต่ราสารห้น่�/Digital Asset โดิยจะม่กิูรูช่่�อ
ดิังที่่�คัดิสรรแล้วมาให้้ความรู้แกิ่ท่ี่านที่่�สนใจ

สนใจดูข้้อมููล่เพิ�มูเติิมูได้ทุ้� elearning.set.or.th

คลังความรู้และข้อมูลสําหรับนักธุรกิจ ผู้บริหาร และผู้ประกอบการยุคใหม่

global change 4 
โดย์ ว่รากรณิ์ ส่ามโกเศศ

จับกระแสการเปลี่ยนแปลงรอบโลก ข้อเขียนอ่านสนุกว่าด้วยเรื่องราวและ
กระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่ตั�งแต่องค์ความรู้ใหม่เรื่อง
สุขภาพ นวัตกรรมลํ�ายุค ธุรกิจดิจิทัล ไลฟ์สไตล์ร่วมสมัย และเศรษ์ฐศาสตร์
พฤติกรรม ในฉบับเข้าใจง่ายเพื่อไม่ให้ผู้อ่านถูกโลกทอดทิ�ง แต่มองเห็น
โอกาสใหม่ในชีวิตและการงาน

the power of creative destruction
พลังแห่งการทำาลาย์ล้างอำย์่างส่ร้างส่รรค้์  

การเปล่�ย์นแปลงทางเศรษฐกิจและค้ว่ามมั�งค้ั�งขอำงชาติ
โดย์ Philippe Aghion, Céline Antonin และ Simon Bunel

ในช่วง 200 ปีที่ผ่านมา ทุนนิยมตลาดเสรี ช่วยให้คุณีภาพชีวิตของคนนับ
ล้านดีข่�นอย่างไม่เคยปรากฎมาก่อน แต่กระนั�นสิ่งที่ตามมาจากการพัฒนา
ทางเศรษ์ฐกิจอย่างก้าวกระโดดคือปัญหาความไม่เท่าเทียม สิ่งแวดล้อม
ถูกทําลาย ความแตกแยกทางการเมืองทวีความรุนแรงมากข่�น หนังสือ  
“พลังแห่งการทําลายล้างอย่างสร้างสรรค์” โดย Philippe Aghion, Céline 
Antonin และ Simon Bunel นําเสนอข้อมูลที่น่าสนใจที่จะทําให้เราเข้าใจ
ถ่งรากเหง้าของปัญหาต่างๆ ที่เกิดข่�น ให้เหตุผลว่ารัฐควรมีบทบาทในการ
ควบคุมนวัตกรรมที่เกิดข่�นใหม่ เพื่อตรวจสอบและถ่วงดุล อีกทั�งเพื่อ 
ส่งเสริมเศรษ์ฐกิจเติบโตอย่างมีความเป็นธรรมกับทุกคน

B O O K S

E - L E A R N I N G
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งานแสดงสินค้า
Trade Fairs

งานแสดงสนิคา้อญัมณีแ่ละเคร่�องปีระดบัั  
(Bangkok Gems & Jewelry Fair) ครั�งที่่� 67
Jewelry Fair 2022 งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทย ที่จัดข่�น 
เพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าอัญมณีีและเครื่องประดับเชิงรุกในทุกมิติ  
เพิ่มมูลค่าการส่งออกตามเป้าหมายที่ตั�งไว้ โดยมีกิจกรรมภายในงาน 
ช่วยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ผู้ซึ่ื�อและผู้นําเข้าที่สนใจสามารถเข้าชมสินค้า
อัญมณีีและเคร่ืองประดับของไทย และจับคู่เจรจาธุรกิจออนไลน์ ผ่านระบบ 
Video Conference ที่มีความปลอดภัยสูง สร้างโอกาสทางการค้า  
ตอบโจทย์การค้า New Normal

7 - 11 กันย์าย์น 2565 วันที่จัดงาน

7 - 9 กันย์าย์น 2565 วันเจรจาธุรกิจ

10 กันย์าย์น 2565 วันจําหน่ายปลีก

ส่ถานท่�จัดกิจกรรม : ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี 
(อาคารชาเลนเจอร์ 1-3)

งานแสดงสนิคา้เคร่�องปีรบััอากาศและ 
เคร่�องที่ำาความเยน็ 2565 (Bangkok RHVAC 2022)
งานแสดงสินค้านานาชาติในประเทศไทยที่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น
ศูนย์กลางการค้าและการผลิตสินค้าเครื่องปรับอากาศ เครื่องทําความเย็น 
เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ และส่วนประกอบในภูมิภาคเอเชีย โดยงาน
ครั�งนี�จะจัดพร้อมกับงานแสดงสินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ 
2565 (Bangkok E&E 2022)

7 - 8 กันย์าย์น 2565 วันเจรจาธุรกิจ

9 - 10 กันย์าย์น 2565 วันจําหน่ายปลีก

ส่ถานท่�จัดกิจกรรม : อาคาร 103-104 ศูนย์นิทรรศการและการประชุม 
ไบเทค กรุงเทพมหานคร

งานฝึึกอบรม - สัมมนา
Seminars & Workshops

โครงการส่งเสรมิการสรา้งมลูคา่เพิ่ิ�มดา้นนวตักรรม
ตามแนวคดิ BCG Economy สูต่ลาดญ่�ปี่�นในงานแสดง 
สนิคา้ Life & Design (Tokyo International Gift Show)
7 กันย์าย์น 2565 - 9 กันย์าย์น 2565

โครงการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยได้รับคําปร่กษ์าและพัฒนาสินค้าจาก 
ผู้ดําเนินการพัฒนาสินค้าชาวญี่ปุ�น ซึ่่่งจะช่วยให้ผู้ประกอบการไทยเข้าใจ
ตลาดญี่ปุ�นและเพิ่มโอกาสทางการค้ามากข่�น ทั�งการพัฒนาสินค้าเกี่ยวกับ
ตลาด Material ในประเทศญี่ปุ�น การตั�งราคาและวิธีการนําเสนอในงาน
แสดงสินค้าที่ประเทศญี่ปุ�น เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าและเจรจาการค้า
ออนไลน์กับผู้นําเข้า ณี กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น

ส่ถานท่�จัดกิจกรรม : โตเกียวบิ�กไซึ่ท์ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ�น

ดูราย์ละเอำ่ย์ดปฏิิทินกิจกรรมและงานส่ัมมนาส่ำาหรับผูู้้ประกอำบการ เด่อำนกรกฎาค้ม - กันย์าย์น 2565 ได้ท่�DITP CALENDAR

โครงการ “เจาะลึกตลาดตา่งปีระเที่ศในยค่การคา้ใหม่”  
ภายใตโ้ครงการพิ่ฒันา SMEs รว่มกบััเครอ่ข่่าย
พิ่นัธมติร ปีระจำาปีี 2565 (ครั�งที่่� 6 : ตลาดญ่�ปี่�น)
30 ส่ิงหาค้ม 2565

กิจกรรมเสวนาที่จะช่วยเสริมสร้างความรู้ การวิเคราะห์ตลาดเชิงล่ก 
ในยุคการค้าใหม่ กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย คู่แข่งขัน ปัญหาและอุปสรรค รวมถ่ง
ช่วยชี�ช่องทางและโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ โดยเฉพาะใน
ช่วงหลังเกิดการแพร่ระบาดของโควิด–19 โดยครอบคลุม 6 ตลาดเป้าหมาย 
ได้แก่ ตลาดตะวันออกกลาง/ซึ่าอุดิอาระเบีย ตลาดเกาหลี ตลาดอินเดีย  
ตลาดอาเซีึ่ยน ตลาดจีน/ฮิ่องกง และตลาดญี่ปุ�น

ส่ถานท่�จัดกิจกรรม : กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (กระทรวงพาณิีชย์)  
ผ่านรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom

โครงการครบัเคร่�องเร่�องการคา้ออนไลน์
กรกฎาค้ม 2565

โครงการที่มุ่งส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศและให้ความสําคัญกับการ
ทําการค้าออนไลน์ จ่งเน้นให้ความรู้ด้านการค้าระหว่างประเทศ และการค้า
ออนไลน์ยุคใหม่อย่างครบวงจร เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพให้แก่ผู้ประกอบ
การไทย โดยได้จัดกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในรูปแบบการสัมมนาเชิงบรรยาย
ควบคู่กับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ (Workshop) ที่ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้
ลงมือทําจริง และได้รับคําแนะนําจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด

ส่ถานท่�จัดกิจกรรม : สถาบัน NEA กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
รัชดา ผ่านรูปแบบออนไลน์ ระบบ Zoom

JULY-SEPTEMBER 2022



23THINK TRADE THINK 23THINK TRADE THINK

“ในโลกธุรกจิีนั้น 
เราได้รับัผลตอิบัแที่นใน 2 รูปีแบับั 
คอืิ เงินกบััปีระสบัการณ ์
จีงเลอืิกที่่�จีะได้รบััปีระสบัการณ์ก่อิน 
แล้วเงินจีะตามมาเอิง” 

Harold Sydney Geneen (1910-1997) 
CEO ขึ้อง ITT Corporation

HEALTHY THOUGHT
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